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บทน า 
 อาการปัสสาวะบ่อย (Over Active Bladder) เป็นกลุ่มอาการของความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
ส่วนล่าง เป็นภาวะที่กระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากเกินไป ท าให้ผู้ปุวยมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการ 
กระเพาะปัสสาวะไวเกิน ยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าเกิดจากระบบประสาทที่บริเวณกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ ท า
ให้กล้ามเนื้อบีบตัวบ่อยและไวกว่าก าหนด โดยที่ยังมีปริมาณปัสสาวะไม่มากพอท่ีจะท าให้รู้สึกปวดปัสสาวะ สาเหตุอีกส่วนหนึ่ง 
คือ พบร่วมกับภาวะการอักเสบ ติดเช้ือของระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะหมดประจ าเดือนและโรคทางระบบประสาทบางชนิด 
บางคนเป็นมากต้องปัสสาวะ 2-3 ครั้งต่อช่ัวโมง  

ซึ่งทางแพทย์แผนไทย กลไกการเกิดอาการปัสสาวะบ่อย คือ จากพฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน จึงท าให้
ปถวีหย่อน(อันตคุนังหย่อน) ประสิทธิภาพในการท างานลดน้อยลงอันเนื่องมาจากสาเหตุ ปิตตะก าเริบ(ผู้ปุวยมักเป็นกระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบบ่อย) ท าให้อาการก าเริบมากจนถึงขั้นพิการส่งผลให้เกิดการยืดหยุ่นหดรัดตัวของกระเพาะปัสสาวะลดน้อยลง
และปัจจัยการยกของหนักท าให้มดลูกหย่อนเคลื่อนต่ าลงมากระทบกระเพาะปัสสาวะจนพื้นที่การเก็บน้ าปัสสาวะ  (มูตตัง) มี
น้อยลง การกระทบความเย็น  มีปัจจัยส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะหดตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่
ตรงเวลา การรับประทานอาหารรสจัด  ความเครียด รวมทั้งอายุสมุฎฐาน  อุตุสมุฎฐาน ส่งผลให้วาตะก าเริบได้ง่ายแต่เมื่อ
กระทบความเย็นเกิดลม อโธคมาวาตา (ลมพัดเบื้องล่าง) ท าให้ปวดต้นขาบั้นเอว  ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด  เมื่อธาตุใด
ธาตุหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สมดุลก็จะส่งผลให้ธาตุอื่นๆ เกิดความไม่สมดุลตามไปด้วย 
 
รายงานผู้ป่วย 
 ผู้ปุวยหญิงไทยคู่ อายุ 43 ปี  วัน/เดือน/ปีเกิด 30 ตุลาคม 2518  อาชีพ ท าสวนและค้าขาย  
 ที่อยู่ปัจจุบัน ต.คีรีวง  อ.ปลายพระยา  จ.กระบี่   ภูมิล าเนาเดิม  อ.ระโนด  จ.สงขลา 
 
อาการส าคัญ 
 ปัสสาวะบ่อย เป็นมา 2 เดือน 
 
ประวัติปัจจุบัน 
 ก่อนมารับการรักษาผู้ปุวยมีอาการปัสสาวะบ่อย บางครั้งมีอาการปัสสาวะไม่สุด ปฏิเสธการปวดท้องน้อย ไม่แสบ ไม่
ขัด ปัสสาวะสีเหลืองใส เนื่องจากเมื่อ 2 เดือน ก่อนผู้ปุวยต้องยืนกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน (อาชีพค้าขาย) เพราะต้องขาย
ของและจ าเป็นต้องยกของหนักทุกวัน อาการจะก าเริบมากในช่วงที่มีภาวะเครยีด (ปัสสาวะทุก 15-20 นาที) หรือ ในตอนเช้า 
(06.00-08.00 น)  ในสภาวะปกติผู้ปุวยจะปัสสาวะทุกครึ่งช่ัวโมง   อีกทั้งมีอาการปวดบั้นเอว ต้นขาร่วมด้วย   ผู้ปุวยมี
ความกังวลและร าคาญมากเมื่อต้องปัสสาวะบ่อย ปฏิเสธการเข้ารับการรักษาจากที่ใดมาก่อน และได้เข้ารับการักษาที่คลินิก
เวชกรรมไทย รพ.สต.บ้านบางเหลียว 
 
ประวัติอดีต 

- เป็นโรคกระเพาอาหารอักเสบ มา 2 ปี 
- ปฏิเสธการแพ้อาหาร/แพ้ยา/สมุนไพร 
- ปฏิเสธการผ่าตัดและการประสบอุบัติเหตุ 

 



 
ประวัติครอบครัว 
 - ปฏิเสธโรคทางพันธุกรรม  
  
ประวัติส่วนตัว 
 รับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ (กลางวัน-เย็น) ไม่ตรงเวลา ชอบรับประทานอาหารรสจัด เผ็ด เปรี้ยว ดื่มน้ าเปล่าวัน
ละ 5-6  แก้ว แต่ชอบดื่มน้ าอัดลมทุกวัน (วันละ 2-3 ขวดผสมน้ าแข็ง) ปัสสาวะบ่อยทุก 30 นาที วันละมากกว่า 10 ครั้ง  สี
เหลืองใสไม่แสบขัด มีอาการปัสสาวะไม่สุดบางครั้ง อุจจารวันละ 1 ครั้ง เป็นก้อนไม่แข็ง ท้องไม่ผูก พักผ่อนวันละ 6 ช่ัวโมง 
(10.00-04.00น.) หลับไม่สนิท (เพราะต้องเข้าห้องน้ าบ่อยครั้ง) ปฏิเสธการออกก าลังกาย ปฏิเสธการสูบบุหรี่ ดื่ม
แอลกอฮอล์บ้างนานๆ ครั้งเมื่อมีงานสังสรรค์ ดื่ม ชา กาแฟ อาทิตย์ละ 3-4  ครั้ง 
 
ประวัติประจ าเดือน 
 ประจ าเดือนมาครั้งแรกอายุ 12 ปี ลักษณะสีแดงคล้ า  เป็นลิ่มเป็นก้อน ระหว่างมีประจ าเดือนมีอาการปวดท้องน้อย
และคัดตึงเต้านมร่วมด้วยช่วงวันแรก ประจ าเดือนมาครั้งละ 2-3 วัน  ปัจจบัุนประจ าเดือนยังมาอยู่ 
 
การตรวจร่างกาย( vital sign ) 
          อุณหภูมิ    37.2 องศาเซลเซียส   ชีพจร 70     ครั้ง/นาที      ลักษณะ  เต้นสม่ าเสมอ    
             การหายใจ  20   ครั้ง/นาที         ความดันโลหิต  120/90   มม.ปรอท     ส่วนสูง 155 เซนติเมตร   
             น้ าหนัก     84    กิโลกรัม           BMI 34.96 kg/m2          แปลผล อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก 

สภาพทั่วไป   : ผู้ปุวยเดินมาพบแพทย์ได้เอง พูดคุยรู้เรื่อง 
ศีรษะ               : ผมหนาเส้นใหญ่ มัน มีผมหงอกเล็กน้อย 
ใบหน้า              : ได้รูปสมส่วน 
ตา                   : รูม่านตาไวต่อปฏิกิริยาแสงเท่ากัน 2 ข้าง ,เยื่อบุเปลือกตาล่างไม่ซีด 
หู                     : ได้ยินเสียงชัดเจนท้ัง 2 ข้าง ไม่มีขี้หู 
จมูก                 : เยื่อบุจมูกไม่บวมแดง, ผนังกั้นจมูกไม่คด 
ปากและคอหอย   : ปากไม่ซีด,ต่อมทอนซิลไม่บวม 
คอ                    : ต่อมไทรอยด์ไม่บวมโต , ต่อมน้ าเหลืองไม่บวมโต 
ปอด                 : ได้ยินเสียงชัดเจนท้ัง 2 ข้าง ไม่มีเสียงแทรก 
หัวใจ                 : หัวใจเต้นจังหวะสม่ าเสมอ ไม่มีเสียงแทรก 
ท้อง                   : เคาะฟังเสียงโปร่ง ตับและม้ามไม่โต 
ผิวหนัง              : ผิวหนังเป็นมัน ไม่มีแผลเป็น 
ขาและเท้า         : กดไม่บุ๋ม ขาโก่งเล็กน้อย  

 
ตรวจร่างกายทางแพทย์แผนไทย 

ตรวจเตโชสถิตบริเวณหลัง 
บริเวณพัทธะปิตตะ (ช่วงบั้นเอว) : ร้อนช้ืน 
บริเวณอพัทธะปิตตะ (ช่วงกลางหลัง และอก) : แห้งแต่ไม่ร้อน 
บริเวณก าเดา (ก าด้น ท้ายทอย) : แห้งแต่ไม่ร้อน 

การตรวจชีพจรแบบตรีธาตุ 
  ชาติ          : ปิตตะเต้นแรง วาตะและเสมหะแทรก 
  จลนะ      : ปิตตะเต้นระคนเสมหะและวาตะ 
  ภิณนะ       : ปิตตะเต้นกระโดด 



ตรวจชีพจรเบญจวาโยวิถี  : พบต าแหน่งการเต้นของชีพจรที่น้ิวนาง มีลักษณะ แบบวาตะและปิตตะ 
ตรวจเฉพาะที่    
  - ตรวจความร้อนที่อุทร : พบความร้อนบริเวณอุทรวาต (ใต้สะดือถึงหัวหน่าว) จะพบว่ามีความร้อน
มากกว่า นาภี (เหนือสะดือถึงลิ้นปี่) 
  - ตรวจหลัง  :  ให้คนไข้ยืนตรงแล้วก้มหลัง หมอบิดตัวคนไข้ พบว่าเวลาบิดตัวจะตึงที่หลังและท้องน้อย
มาก 
 

การวินิจฉัยโรคทางแพทย์แผนไทย  
การวินิจฉัยโรค แผนไทยตามสมุฏฐาน/เบญจอินทรีย์/หมอสมมุต  : กร่อนแห้งบังเกิดแต่เส้นมุตฆาต 
คัมภีร์กษัย   : กษัยกล่อน 
สมุฏฐานธาตุพิการ     :   เสมหะพิการ (มุตตัง) 
เทียบเคียงแผนปัจจุบัน : ปัสสาวะไวเกิน  (over active Bladder)  

 
การรักษา 
 1. หัตถการ 

- นวดพ้ืนฐานขาเปิดประตูลม 
- นวดสัญญาณ 1-3 หลัง เน้น สัญญาณ 1 
- นวดสัญญาณ 1-3 ขาด้านนอก เน้น สัญญาณ 3 
- นวดสัญญาณ 1 และ 2 ขาด้านใน เน้น สัญญาณ 2 
- นวดพ้ืนฐานท้อง ท่าแหวก ท่านาบ และท่าฝืน 
- นวดสัญญาณ 5 ท้อง 
 

2. จ่ายยา 
 - เถาวัลย์เปรียง (แคปซูล 500 กรัม) 

  สรรพคุณ : บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ แก้เหน็บชา 
รักษาปัสสาวะพิการ ขับปัสสาวะ 

    ขนาดรับประทาน : ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เที่ยง เย็น 
 - ตะไคร้ 
    สรรพคุณ : บ ารุงไฟธาตุ ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้ปัสสาวะพิการ แก้อาการขัดเบา 

      วิธีรับประทาน : ใช้เหง้าแก่ที่อยู่ใต้ดิน ประมาณ 1 ก ามือ น ามาฝานเป็นแว่นบางๆ 
คั่วไฟอ่อนๆ พอเหลือง ชงเป็นชาดื่ม ครั้งละ 1 ถ้วยชา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 

 
3. ค าแนะน า 

1. งดรับประทานอาหารที่มีรสเย็น เช่นผลไม้รสเย็น (แตงโม สัปปะรด องุ่น ฟัก น้ าเต้า ชมพู่) 
2. งดรับประทานอาหารรสจัด (เผ็ดจัด เปรี้ยว) 
3. งดการดื่มน้ าเย็น  ควรดื่มน้ าอุ่นในตอนเช้า  หรือระหว่างวันแทนการดื่มน้ าอัดลม 
4. พักผ่อนให้เพียงพอ ควรเข้านอนก่อนเวลา 22.00 น 
5. งดชา กาแฟ 
6. หลีกเลี่ยงการท างานหนัก เช่นการยกของหนัก  การยืนกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน 



7. ก่อนการเดินทาง ก่อนนอน ไม่ควรดื่มน้ ามาก (ควรจิบน้ าบ่อยๆ ไม่ควรรับประทานครั้งละ
มากๆ) 

8. เหลี่ยงหลีกการกลั้นปัสสาวะ 
9. ลดคามความเครียดโดยการอ่านหนังสือธรรมะ หรือฟังเพลงที่ชอบ  สวดมนต์ไหว้พระ

ก่อนนอน ท าจิตใจให้สงบ มีสติในการแก้ไขปัญหา 
10. ควรออกก าลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง นาน 30-60 นาท ี
11. การท าท่าบริหาร ท่าฤๅษีดัดตนทุกเช้า เย็น 

 
อาการด าเนินโรค 
ครั้งที่ 1 

หลังจากผู้ปุวยมารับการรักษาเมื่อมันท่ี 8 มีนาคม 2562 ด้วยอาการปัสสาวะบ่อย มีอาการปัสสาวะไม่สุด  ปฏิเสธ
การปวดท้องน้อย ไม่แสบ ไม่ขัด ปัสสาวะสีเหลืองใส อาการจะก าเริบมากในช่วงที่มีภาวะเครียด (ปัสสาวะทุก 10-15 นาที) 
หรือ ในตอนเช้า (06.00-08.00น)  ในสภาวะปกติผู้ปุวยจะปัสสาวะทุกครึ่งช่ัวโมง   อีกทั้งมีอาการปวดบั้นเอว ต้นขาร่วม
ด้วย  ได้รักษาโดยการท าหัตถการ และจ่ายยาสมุนไพร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด อาการ
ของผู้ปุวยดีขึ้นโดยมีความห่างของการปวดปัสสาวะนานมากข้ึนคือจาก 30 นาทีเป็นทุก 60 นาทีโดยประมาณตลอดทั้งวัน แต่
ช่วงหนึ่งของวันถ้ามีภาวะเครียดผู้ปุวยยังมีอาการปัสสาวะถี่ (ช่วงห่างประมาณ 10-15นาที) อาการปัสสาวะไม่สุดยังคงมีอยู่ 
(5 ครั้งต่อวัน ) อาการปวดบั้นเอว ต้นขา ยังคงมีอยู่  ผู้ปุวยจึงมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ครั้งที่ 2 

หลังจากผู้ปุวยมารับการรักษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ด้วยอาการปัสสาวะบ่อยความห่างของการปวดปัสสาวะ
นานมากขึ้นคือจาก 30นาทีเป็นทุก 60นาทีโดยประมาณตลอดทั้งวัน แต่ช่วงหนึ่งของวันถ้ามีภาวะเครียดผู้ปุวยยังมีอาการ
ปัสสาวะถี่(ช่วงห่างประมาณ 10-15นาที) อาการปัสสาวะไม่สุดยังคงมีอยู่ (5 ครั้งต่อวัน ) หลังได้รักษาโดยการท าหัตถการ 
และจ่ายยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดอย่าง  อาการของผู้ปุวยดีขึ้น
โดยมีความห่างของการปวดปัสสาวะนานมากข้ึนคือจาก 60 นาทีเป็นทุก 1 ช่ัวโมง 45 นาที โดยประมาณตลอดทั้งวัน อาการ
ปัสสาวะไม่สุดยังคงมีอยู่ ( 2-3 ครั้งต่อวัน ) อาการปวดบั้นเอว ต้นขาลดลง ผู้ปุวยจึงมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ครั้งที่ 3 
 หลังจากผู้ปุวยมารับการรักษาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  ด้วยอาการปัสสาวะบ่อยความห่างของการปวดปัสสาวะ
นานมากข้ึนคือจาก 60 นาทีเป็นทุก 1 ช่ัวโมง 45 นาที โดยประมาณตลอดทั้งวัน อาการปัสสาวะไม่สุดยังคงมีอยู่ ( 2-3 ครั้ง
ต่อวัน ) อาการปวดบั้นเอว ต้นขาลดลง หลังได้รักษาโดยการท าหัตถการ และจ่ายยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัดอย่าง  อาการของผู้ปุวยดีขึ้นโดยมีความห่างของการปวดปัสสาวะนานมาก
ขึ้นคือจาก ทุก 1 ช่ัวโมง 45 นาที เป็น 2 ช่ัวโมงโดยประมาณตลอดทั้งวัน อาการปัสสาวะไม่สุดยังคงมีอยู่ (1 ครั้งต่อวัน) 
อาการปวดบั้นเอว ต้นขายังมีอาการเล็กน้อย  ผู้ปุวยจึงมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 
บทวิพากษ์ (Discussion) 
 จากการวิเคราะห์ตามสมุฏฐานทางการแพทย์แผนไทยของผู้ปุวยรายนี้ 
 ธาตุสมุฏฐาน (ธาตุก าเนิด) 
 วัน/เดือน/ปีเกิด (แบบสากล) : 30 ตุลาคม 2518 
 วัน/เดือน/ปีเกิด (แบบจันทรคติไทย) : วันพฤหัสบดี แรม 10 ค่ า เดือน 11 ปีเถาะ 
 ธาตุก าเนิดตามวันเกิด (คัมภีร์ฉันทศาสตร์) : วันพฤหัสบดี ตรงกับ ปถวีธาตุ 
 ธาตุก าเนิดตามเดือน (คัมภีร์ประถมจินดา) : ปถวีธาตุ 



อายุสมุฏฐาน  : ปัจจุบันผู้ปุวยอายุ  43 ปี ตรงกับปัจฉิมวัย มีวาตะเป็นเจ้าสมุฏฐาน 
  - อายุล่วงพ้น 30 ปีข้ึนไป บุคคลผู้ใดมีอายุล่วงพ้น 30 ปีข้ึนไป ตราบเท่าอายุขัยเป็นก าหนด ถ้าจะเป็น
โทษในสมุฏฐานอันใดก็ดี วาตะเป็นเจ้าสมุฏฐาน ย่อมเจือไปในกองสมุฏฐานท้ังปวง ถ้าจะให้โทษก็มีก าลังกว่าสมุฏฐานทั้งหลาย 
(จากพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ต าราการแพทย์แผนไทยเดิม(แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ 1 ฉบับช าระ พ.ศ. 
2550 หน้า 10) 

คัมภีร์กษัย  : กษัยกล่อน 
กล่อนแห้ง จะกล่าวถึงกร่อนแห้ง ๔ ประการ อันบังเกิดเพื่อเส้นเกิดเพื่อเส้นมุตฆาต เส้นสัณฑฆาต  เส้นปัตคาต เส้น

รัตตฆาต ซึ่งเป็นชาติโรคนั้นให้บุคคลทั้งหลายพึงรู้ดังนี้ 
กร่อนแห้งบังเกิดเพ่ือเส้นมุตฆาต ในที่นี้จะกล่าวแต่กร่อนอันบังเกิดเพื่อเส้นมุตฆาตนั้นก่อนเป็นปฐม มีอาการและ

ประเภทกระท าให้ขัดปัสสาวะ บาทีให้ปวดถ่วง มักให้ไปปัสสาวะบ่อยและให้ไหลหยดย้อย ให้เมื่อบั้นเอวและต้นขาทั้ง๒ ข้าง  
(ต าราการแพทย์ไทยเดิม แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์เล่ม 1หน้า ๓๗๔) 

ความหมาย  
กษัยโบราณเรียก กไษย กระไสย หมายถึง ความเสื่อมโทรมของธาตุทั้ง๔ ความสึกกร่อน(กก.) สิ้นไปเสื่อมไป (ต ารา

การแพทย์ไทยเดิม แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์เล่ม 1หน้า ๓๕๗) 
  มุตฆาต อันเกิดจาก กระทบชอกช้ า(การยกของหนัก) (ต าราการแพทย์ไทยเดิม แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับ
อนุรักษ์เล่ม 1หน้า ๓๑๕) 
 
มูลเหตุการเกิดโรค (คัมภีร์เวชศึกษา)  
 ผู้ปุวยมีมูลเหตุของการเกิดโรค ได้แก่ การกลั้นปัสสาวะเนื่องจากอาชีพในอดีต, ภาวะความเครียดท าให้อาการก าเริบ
เพิ่มมากข้ึน, เกิดจากพฤติกรรมความเป็นอยู่ในเรื่องการรับประทานอาหารรสเย็นเป็นประจ า,การยกของหนัก, ความเสื่อมของ
ร่างกาย จึงท าให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นได้ง่าย 
 
วิเคราะห์สมุฏฐานการเกิดโรค 
 จากพฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน จึงท าให้ปถวีหย่อน (อันตคุนังหย่อน) ประสิทธิภาพในการท างานลด
น้อยลงอันเนื่องมาจากสาเหตุ ปิตตะก าเริบ (ผู้ปุวยมักเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย) ท าให้อาการก าเริบมากจนถึงขั้น
พิการส่งผลให้เกิดการยืดหยุ่นหดรัดตัวของกระเพาะปัสสาวะลดน้อยลงและปัจจัยการยกของหนักท าให้มดลูกหย่อนเคลื่อน
ต่ าลงมากระทบกระเพาะปัสสาวะจนพื้นที่การเก็บน้ าปัสสาวะ(มูตตัง)มีน้อยลง การกระทบความเย็น (การดื่มน้ าอัดลมใส่
น้ าแข็ง น้ าเย็น ผลไม้ เช่นสัปปะรด องุ่น แตงโม การอยู่ในสถานที่มีอากาศเย็น ) มีปัจจัยส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะหดตัวเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา การรับประทานอาหารรสจัด  ความเครียด รวมทั้งอายุสมุฎฐาน  
อุตุสมุฎฐาน ส่งผลให้วาตะก าเริบได้ง่ายแตเ่มือ่กระทบความเย็นเกิดลม อโธคมาวาตา (ลมพัดเบื้องล่าง) ท าให้ปวดต้นขาบั้นเอว  
ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด  เมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สมดุลก็จะส่งผลให้ธาตุอื่นๆ เกิดความไม่สมดุลตาม
ไปด้วย 
 
สรุป 
 การรักษาอาการปัสสาวะบ่อยนั้น นอกจากจะรักษาด้วยการรับประทานยาสมุนไพรและการท าหัตถการ (นวดรักษา) 
เพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกาย และกระตุ้นการท างานของกล้ามเนื้อ ให้เลือด ลมไหลเวียนสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วนั้น ผู้ปุวย
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การรับประทานอาหาร เช่น การชอบรับประทานของเย็น ดื่มน้ าหวาน น้ าอัดลมบ่อย กลั้น
ปัสสาวะบ่อยๆ จากการท างานที่ต้องยืนขายของเกือบทั้งวัน ภาวะความเครียดที่ท าให้กล้ามเนื้อหดรัดตัวไม่ปกติ และจาก
ความเสื่อมของร่างกายตามช่วงวัยนั้นๆ จึงควรให้ผู้ปุวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ผู้ปุวยจึงมีอาการดีขึ้น
ตามล าดับ 
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